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Na trhu odborné liteľatuĺy je
od záŤí 20l8 k dostání komentář
k zák. i,. 11 l1991 Sb., o státním pod_

niku, od autorského kolektivu sloŽené-
ho z Jaĺa Dědičę' Jany Guričové, Jaĺa
Lasáka, Josefa KříŽe a Jakuba Poroda.

Ač početně není státních podniků mno
ho'l jejich ýznam je znaiĺý, což je dá-

no zejméĺa jejich předním postavením
v národnĺm hospodářsťví2 a četnostĺ práv-

ních vztahů, do nichŽ vstupují. DůleŽĹ
tost státních podniků v ekonomice je
důvodem' proč by komentář neměl ujít
pozornosti odboĺné veřejnosti.

Komentář k zákonu o státním podni-
ku zaplnil citęlnou mezeľu na trhu od_

boľné litęľatury. V poslední đobé žtldĺá
monografie či komentář věnovaný záko-
nu o státním podniku s v5]jimkou pub_

Il'kacę Zákon o stótním podnikĺł v praxi
od Jaroslava Muľoně z roku 20173 nevy-
šel. Za poslednĺ ýznamnější monografii
zabyvajíci se mj. i právnĺ regulací státnĹ
ho podniku lze ozĺaćitmonografi Hospo-

daření s majetkem Státu od Stanislava Plí-
vy' sęjíŽ druhé vydání vyšlo v roce 2004.a

Komentář Íak 1zę ozĺač,it bez nadstĺzĘ
zapĺvĺí komęntář fundovaně se zabýva-
jícĺ státním podnikem po zásadnĺ novele
zákoĺa o státním podniku účiĺné od ro-

ku 201].5 Tím sę ale přínos komentáře
nevyěeĺpává' Velkým kladęm komen-
táŤe je, Žę auÍoÍi pľůběŽně sĺovnávajĺ
právnĺ úpľavu státnĺho pođniku s úpľa-
vou obchodních korpoĺací, zejména ak*

ciové společnosti, a lyhodnocují, která
zákoĺĺźl pĺavidla či judikaturní závěry
jsou pouŽitelné pro státní podnik aktęrtĺ
nikoli. Autoři čtenářům přibliŽují ve1mi
přęhledně, čtivě a dostatečně argumen_
tačně podloŽeně dílčí otázky související
s právní úpľavou státnĺho podniku jako
pľávnické osoby sui generls (např. insti_

tut pľáva hospodařit s majetkem státu).

Autoři při iĺteľpľetaci zákonných usta-

novenĺ otevĺľají Íadu závažĺých oÍázęk,
o nichŽ se dosud v doktĺíně nediskutova-
1o, anebo jen okĺajově. Kę dvěma z nich
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bychĺáđa připojila odlišný ĺázor, atim
přispěla k ľozproudění odborné ÍozpÍaw,
pÍotożę mám zato, Že má smys1 ji vést.

Pľvní otázkou, u níŽ bych sę ráda za-

stavila' je povaha státního podniku. Au-
toři se přiklánějí k závěru, Že státní pod-

nik je spíše právnickou osobou veřejného
práva (str. 2 a 13 aż Í5), a z toho např'
dovozujĺ, żę stźltĺí podnik můŽe vytvářet
jen oĺgány zákonem předvĺdané (str. 3

a79). otázku, zda je státní podnik práv-

nickou osobou veřejného či soukľomého
pľáva, by bylo vhodné podrobit hlubŠí od_

boľné diskusi. Autoři svůj závěr Yę pľo_

spěch veřejné povahy státního podnĹ
ku opírají předevŠÍm o ĺźllęz Ústavního
soudu vę véci LetĺŠtě Pľąha, s. p'' v němŽ
Ústavní soud dospěl kzźlvětu' Že LetiŠtě
Praha, s. p., je veřejnou institucí Yę smy-
slu zák' č,' 106l1999 Sb., o svobodném
přístupu k infoľmacím.6 Soudím, Že ne-

Izę čiĺit rovnítko mezi pľávnickou oso-
bou veřejného ptáva a veřejnou institucí
ve smyslu zákona o svobodném přístupu
k infoľmacím, pÍotožc podle soudů můŽe
b5Ę veřejnou iĺstitucí ve smyslu tohoto zá_

kona i akciová společnost, o jejíŽ souko-
moprávní povazę bęz ohledu na povahu
jejího zakladatele není v doktríně, judi-

katuřę a pranżtłdných pochyb.7 Autoři
pro závér o veřejnoprávní povaze státnĹ
ho podniku argumentují izĺaky pľávnic-
ké osoby veřejného práva vymezenýml
Karlem Beľanem (str. 12).8 PřipouŠtějí
ovŠem, Źe týo znaĘ se u státního pod-

niku prosadí jen omęzęně (tamtéŽ)' K to_

muje nutno đoďat,Žę Karel Beran nepo-
vaŽuje pod1e mého soudu státní podnik
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za pt ávĺickou o sobu veřej ného práva. 9

VyřeŠení povahy státnĺho podniku je

klíčové s ohledem na $ 20 odst. 2 o. z.,

z néhoż' plyĺę, Že ustanoYęní o právnic-

Ęch osobách v občanském zákonikulzę
pouŽít pouze tehdy, neodporujĹli povaze

právnické osoby veřejného pĺáva' Byl-li by

státní podnik pĺávnickou osobou souko-
mého práva, bylo by nezbfiné aplikovat
všęchĺa obecná ustanovęní o právnických
osobách' ledażeby zákon o státním pod-

niku stanovil jinak. JestliŽę budeme pova-

Žovat státní podnikjako autoři komęntá-
ře za pľávníckou osobu veřejného práva'
pak můŽeme některá ustanovení občan-
ského zákonĺku o pĺávnických osobách
nepouŽít, aniŽ je daná oÍázka ýslovně
upravena zákonęm o státním podniku,
s odůvodněním, Že poużití konkĺétního
pravidla je q'loučeno povahou státního
podniku jako pĺávnické osoby veřejné_

ho práva. YyřeŠení této otázky je tak zce
la klíčové pro vymezení zákonných usta-
novení ľegulujících pľávní reŽim státnĺho
podniku. otázku povahy státního podnĹ

1 PodIe záVěĺečné zprávy o hodnocení dopadů
reguIace (RlA) k návrhu nominačního zákona
(sněmovní tisk 22'0, B. období) ex|stovalo
k 31. 12. 2014 V Ceské ľepublice 42 s{átních
podniků.

2 Např. Česká poŠta, s. p., se pĺavidelně umísťuje
mezi přednĺmi českými podnikateli v žebříčcích
vytvářených podle obratu, zisku či počtu
zaměstnanců (srov' www.czechtop1 00'cz)'

3 J' Muĺoň: Zákon o státním podniku v praxi, Grada,
Praha 2017.

4 S. P|ĺva: Hospodaření s majetkem státu, 2. Vydání,
C' H' Beck, Pĺaha 2004.

5 Zákon č'.253l2016 Sb., kterým se měnĺ zákon
č.77 l1997 Sb'' o státnĺm podniku.

6 Nález Ústavního souĺlu ze dne 24.1.2007,
sp. zn. l' ÚS 260106, Letiště Praha, s' p.

7 Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 4'
2012, sp. zn. l' Ús 330/12, Dopľavnĺ poclnik
hl. n' Prahy, akciová společnosĹ usnesení
Usłavního soudu ze dne 14' 8. 2014' sp. zn'
Il|. ÚS ]705/13, Brněnské konunikace, a. s.,
rozsudek NejvyŠšĺho správního soudu ze dne
16. 3. 2016' č. j' 2 As 155/201 5-84' CEZ' a' s''
a nález Ustavního soudu ze dne 20' 6' 2017 

'
sp. zn. lV. Ús lląollo, CEZ' a. s' LZe dopInit,
Že Karel Beran povaŽuje akciovou spoIečnos1
za soukromoprávní subjekl i tehdy' pokud
akciová spoIečnost vznik|a na základě zákona
veŕejnoprávnĺm aktem' Tak tomu je v přĺpadě
společnosti Ceské dráhy, a. s. K. Beĺan: Pĺávnické
osoby veřejného práva, Linde Praha, Praha 2006'
stľ. 36.

8 K' Beran, op. cit. sub 7, slľ' 33 a násl.

9 Karel Beran se sice přĺmo státními podniky
nezabývá, zkoumá však obecně veřejné podniky,
kleré deÍinuje i pľ0střednictvím hospodářské
činnosti. Veřejné podniky jsou tak dle mého
názoru pojmem nadřazeným státnĺmu podniku.
Vzhledem k tomu, Že Kaľe| Beran dospíVá
kzáuěru,Źe veřejné podniky nejsou právnickou
osobou veřejného pĺáva, Ize uzavřít, že jím

nemohou být ani státní podniky. K. Beran, op. cit.
sub 7, str. 47-51.



ku považuji za dosud neuzayřenou' Velmi

víÍám' że ji' autoři komentáře otevřeli' Sa-

ma se však přiklánĺm kĺázoĺu' żę stźÍni
podnik je právnickou osobou soukĺomé-

ho pĺáva, pÍotoże u něj neshledávám do-

statęčné zastouponí znaků vymezujících
podle doktríny právnickou osobu veřej-
ného práva. Rozhodujícím podle mého
souduje účel existence státního podni-
ku, kterýmje podnikání, tedy činnost
soukĺomoprávní.

Dĺuhou otázkou, které bych rádaŁłát-
ce věnovala pozoĺnost, je oÍćvka, zdaíe-
ditel státnĺho podniku je z tifulu své funkce
zaměstnancem státnĺho poĺlniku. K tomu-
to zźwěru se kloní praxe' Plédují pĺo něj
i autoři komentáře (str. 3 a 83)' o spĺáv-
nosti tohoto zźxěnl mám pochybnosti.
Neshledávám věcĺý rozdil mezi funkcí
člena statutárního orgánu obchodní kor-
porace a člena statutárního oĺgánu stát_
ního podniku. V zásadě není ani rozdíl
v zákonné regulaci, pokud jdę o otźlzku
tzv. souběhu funkcĺ, tj. otázku, zda lIęĺ
statutárního oľgánu můŽe b1it zároyęíza-
městnancem dané pĺávnické osoby. Re-
levantní zákony totiŽ nic ýslovně nesta-
noví o tom, zđaćIeĺ statutárnĺho orgánu
můŽę být z titulu své funkce zaměstnan_

-10 Sĺov. prvnĺ VětU S 33 odst. 3 zák' pĺáce,
kteĺá zní: ,,Jmenovánĺm na vedoucí pracovnĺ
nĺsto se zakládá pracovní poněr v přĺpadech
stanovených zvláštnĺn právnĺn předpisen [''.]."

1'l Srov. nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999,
sp. zn. ll. ÚS 485/98 (N 173/16 SbNU 259),
podle něhož poznámky pod čarou nemají
normativní Význam a nejsou ani záuaznými
pravidly pro inteIpretaci zákonného texlU.

12 Velký senát Nejvyššĺho soudu dospěl v ľozsudku
ze dne 11. 4' 2018' sp. zn. 31 Cdo 4831 ĺ2017,
k závěru, že,,se člen statutárnĺho orgánu
obchoclnĺ korporace a tato obchldnĺ korporace
mohou odchýli| od pravidla vyjádřenéńo y s 66
odst. 2 větě prvnĺ Obch. zák' (podle kterého
se jejich vztah ĺídí přiněřeně ustanovenĺmi
o mandátnĺ snlouvě) i tak, Že sĺ pro svťlj
vztah ujednajĺ reŽin zákoníku práce' Takové
ujednánĺ však z jejich vztahu (jcle]i o výkon
č in n Ostĺ sp ad aj ĺcĺch d o p ůso b nosti statutárn ĺh o
o rg án u ) n e U či n ĺ vztah pr acov něpráv nĺ;
i nadáIe pťljde o vztah obchodněprávnĺ, který
se řĺdĺ obchodnĺn zákonĺkem a dále -
v dťlsledku smluvnĺho ujednánĺ - těni (v úvahu
př ich ázejĺcím i ) u stan oven ĺn i zákon íku práce,
jejichž použitĺ nebránĺ kogentnĺ právní noľmy
upravujĺcĺ (předevšĺm) postavenĺ člena
statutárnĺho orgánu obchodnĺ korporace a jeho
vztah s obchodnĺ korporacĺ.''

13 l kdyŽ 0 Vztahu mezi ním a státním podnikem
nelze uvažovat jako o Vztahu obchodněprávnĺm,
nýbrż jako o Vztahu občanskopráVnĺm'

]4 Stranou ponechávám otázku, zda by se mohl
prosadit při výslovném zákonném zakotvenĺ, Že
ředitei s1átnĺho podnikU je jeho zaměstnancem,
opačný závěr pro členy statu1áĺních orgánů
obchodnĺch koĺpoĺacĺ, ledaže bychom
argumentovali zvláštní povahou státního podniku
jakožto právnické osoby veřejného práva, coŽ mi
a|e nepřijde příliš přesvědčivé.

cem, či nikoli. Na tomto závěľu nemůŽe

nic změnit anipozÍźLmkapod čarou č. 8
v zákoně o státním podniku, která v ná-

vaznosti na $ 12 odst. 2 zák. o státním
podniku, obsahujícím pravidlo o jmeno_

vání a odvolávánĺ ředitele ministrem, od-

kazujena $ 33 odst' 3 zák.práce.
Ust. $ 33 odst.3 zźlk.práce Stanoví

dva případy, kdy pracovní poměr vzniká
jmenováním na vedoucí pracovní místo.
Do první skupiny spadají ty případy, kdy
poŽadavek jmęnování na vedoucí místo
stanoví nláštní zákon.lo Do druhé sku-
piny patří ty případy, které jsou taxativ-
něv $ 33 odst. 3 zák. prácevyjmenovány
pod písm. a) aż g). V rámci druhé skupĹ
ny je zmíněn státní podnik v souvislosti
se jmenovánĺm vedoucího otganĺzaćni-
ho útvaru státního podniku [písm. c)],
kterého do funkcę podle odst. 4 písm. c)
jmenuje ředitel státního podniku. ostat-
ní uvedené případy Žádnou Souvislost
se státním podnikem, tím méně s jeho
ředitelem, nemají.

Je tak nutné se ptát, zda řęditel stát_

ního podniku nepatří do první skupiny
azdatędy zĺláśÍru zákon, konłĺétĺé zźl-

kon o státním podniku, nestanoYĺ, Že funł-
ce ředitele je vedoucĺm místem ve smyslu
zákoníku práce. Podle mého soudu tento
zźxěr zę zákona o státním podniku neply_

ne. V $ 12 odst. 2 zák. o státním podni-
ku je pouze stanovęno, Že ředitele jmenu-
je a odvolává ministr. Toliko v poznámce
pod čarou č. 8 je uveden odkaz na $ 33

odst. 3 zák. prtĺce.Pozĺtlmka pod čarou
ale nemá normativruýzĺam, a proto ne_

lze dospět k jin ému záyěru, neż Žę zákoĺ
o státním podniku nęstanoví, Že ředitelje
zaměstnancem státního podniku.'l Judi-
katuľa dospělakzźryěru, Že i kdyŽ si člen
statutárního oľgánu obchodnĺ koĺpoĺa-
ce s obchodnĺ koľpoĺací sjedná, Že se j+
jichvztah řídí zákoníkem pľáce, jde stá-

Ię o yztah obchodněprávnĺ, nikoli vztah
pracovněprávnĺ.l2 Neshledávám Žádĺé
relevantní důvody pro to, aby závěr u ře-

ditęlę státního podniku byl při stejné zá-
komé regulaci jiný.'3 Na tomto závěĺu nę_

můŽe nic změnit ani dikce $ 364 odst. 3

písm. d) zák' práce. Podle tohoto pře-
chodného ustanovęní pracovní poměry
zaloŽené podle dosavadních právních
předpisů volbou nebo jmęnovánĺm se po
važaji za pracovní poméry zaloŽsĺé pra-

covní smlouvou; tento ZáYěr se neprosa-
dí podle písm. d) v případě pĺacovního
poměru ředitele státního podniku. Z to

hoto ustanovení by bylo moŽné dovodit,
Žę zákoĺodárcę méI za to, Žę ředitel stát-

ního podniku je zaměstnancem státního
podniku. Ředitelstátního podniku je ale
především statutárním orgánem státnĹ
ho podniku. Při absenci qfslovné zákon-
né úpĺavy nelze podle mého názoru do
jít u věcně shodných případů (statutáľní
oĺgán státního podniku a statutární or-
gán obchodní korporace) k odliŠným zá-
věrům a u prvního dovodit, že je zaměst-
nancem, a u druhého, Že jím z titulu své

funkcę být nemůŽe'l4

Za velmi přínosnou považuji snahu auto
ľů utřídit pľávní jednání' k nimż je ze zá-
kona nebo na základě zálkona Ze statutu
nezbýný souhlas státu jako zakladatele,
a pľávní násleĺlky spojené s jeho absen-
cĺ. Kladně hodnotím, že aatoŤl' plédujĺ
pro ýk1ad, který je co nejvĺce vstřícný
ke třetím osobám, a tedy k bezpečnos-
ti právního styku. Autoři jsou toho ná-
zotu, Žę v přĺpadech, kdy zákonodárce

ýslovně nestanovĺ následek absence Zá-

konem nebo na zákJađě zákoĺapożado-
vaného souhlasu, nebude takoým ná-
sledkem neplatnost, a to ani neplatnost
relativní (stľ. 175 a násl'). Jejich hlavní
argument spočívá v tom, że pro velmi vý_

znamnę tľansakcę zákon stanoví při ab-

sęnci Souhlasu zakladatele jako důsle_
dek toliko relativní neplatnost, a pIoto
absence souhlasu v méĺé zixażĺýchpŕí-
padech nemůŽe vést ke stejným, nębo do
konce přísnějším důsledkům.

Vydání tohoto komentáře osobně vel_

mi vítám a vřele jej doporučuji k přečte-

ní všem, ktęří se o právní úpravu státního
podniku zajimají. Doporučuji tuto knihu
nejen pozoľnosti soudců, advokátů, ostat-

ních praktikujících právníků a akadęmi-
ků' nýbrŽ i zákonodárci' který by po je-
jím přečtení m obl náŽit zlepšení zákoĺa
o státním podniku po věcné i legislativní
stránce, případně se rozhodnout , Že je na-

čase opustit u státnĺho podniku institut
práva hospodařit s majetkem státu, či do
konce zrušit formu státního podniku jako

zvlźńtĺí pľávnické osoby. Vtomto směĺu
se ztotoŽňuji s autory, kteří v pĺeambuli
komentaře vyjadřují pochybnost o smyslu-
plnosti pľávnĺ regulace státního podniku
jako zvláŠtní právnické osoby (str. )ilV).

* luor. KATEŘINA ElcHLERoVÁ, Ph.D.,

odborná asistentka na Katedře obchodního
práva Právnickó Íakulty Univerzity Karlovy
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